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Pénz- és tőkepiaci összefoglaló
DIGITÁLIS
ÁTÁLLÁS
A
CÉL
Tegnap
Varga
Mihály
nemzetgazdasági miniszter egy konferencián arról beszélt, hogy
akkor lesz Magyarország a nemzetközi versenyben sikeres, ha
sikerül a digitális gazdaságra való átállás. Kiemelte, hogy magas
termelékenységű innovatív iparágakat kell létrehozni idehaza.
Előretekintve, a hétfő munkaszüneti nap idehaza, a figyelem már
a keddi kiskereskedelmi adatra irányul. Pünkösdhétfőn a hazai
mellett az osztrák és a román tőzsde is zárva tart a közép-európai
régióban.
ERŐS MÁJUSON VAN TÚL AZ INGATLANPIAC – A Duna House
kiadta
májusra
vonatkozó
ingatlanpiaci
tranzakciószám
becslését, amiből kiderül, hogy májusban közel 13 855
lakóingatlan adás-vétel bonyolódhatott. Tavaly ugyanebben a
hónapban 4%-kal, két évvel ezelőtt pedig 16%-kal kevesebb
ingatlan cserélt gazdát. Az év első hónapjában 61 830-ra becsli a
cég az adás-vételek számát, ami 4%-kal marad el az egy évvel
korábbi értékhez képest.
5G TESZTHÁLÓZAT KIÉPÍTÉSÉBE KEZD A TELEKOM – A zalaegerszegi
járműipari tesztpályán kezdi meg az 5G hálózatának kiépítését és
tesztelését a Magyar Telekom. A helyszín remek lehetőséget nyújt,
hogy a cég kipróbálhassa magát az új hálózati technológia és a
ráépülő „smart” megoldások kialakításában, és az 5G
fejlesztésének egyik európai központjává váljon. A vállalat
együttműködik önvezető autók, valamint „smart” közlekedési
megoldások tesztelésében, kialakításában is.
ERŐSÖDÖTT A BEFEKTETŐK KOCKÁZATVÁLLALÁSI KEDVE - Az ázsiai
piacokon
is
jó
hangulat
uralkodott
ma
reggel
a
részvénypiacokon, követve az amerikai csúcsdöntéseket. Míg a
dollár a japán jennel szemben folytatta erősödését, egy hetes
csúcson jár, addig az euróval szemben az 1,1220-as szintnél
stabilizálódott. Tegnap összességében kedvező amerikai adatok
jelentek meg, az amerikai magánszektor foglalkoztatottsága várt
felett bővült májusban és a feldolgozóipari adatok is kedvezőbb
gazdasági
kilátásokra
utalnak,
bár
a
részadatok
(új
megrendelések, foglalkoztatottság) csak visszafogott javulást
mutattak. A mai átfogó munkaerő-piaci jelentéssel kapcsolatban
is optimisták a várakozások, ami további támaszt nyújthat a
dollárnak. A részadatok közül azonban érdemes figyelni a bérek
alakulását is az inflációs kilátások tekintetében.
AZ USA KIVONUL A PÁRIZSI KLÍMAEGYEZMÉNYBŐL – Az amerikai
elnök a megállapodás költségeire hivatkozva jelentette be a
döntést és egyben új tárgyalásokat sürgetett. A 2015-ben
megkötött megállapodást eddig 147 ország ratifikálta, az
amerikai bejelentésre reagálva a károsanyag-kibocsátás
csökkentését célzó törekvések melletti elköteleződésének adott
hangot többek között a német kancellár, a francia elnök és az
olasz miniszterelnök is.
www.mkb.hu

BÉT „blue chip” részvények (előző napi zárás)
napi változás
záró
Részvény
(Ft)
(%)
árfolyam
BUX*
Mtelekom
MOL
OTP
Richter

34 762
460
22 310
8 654
6 944

211
3
-5
99
-70

0,61
0,66
-0,02
1,16
-1,00

forgalom
(Ezer darab)
8 841
450
76
574
352

* A BUX esetében a forgalom a teljes tőzsdei forgalmat jelenti

Külföldi tőzsdeindexek (előző napi zárás)
napi változás
záró
Részvényindex
(pont)
(%)
árfolyam
21144,2
135,5
0,6
Dow Jones (DJIA)
2430,1
18,3
0,8
S&P 500
12664,9
49,9
0,4
DAX
20177,3
317,3
1,6
NIKKEI 225 (ma reggel)

Főbb devizapiaci árfolyamok
Devizanem

Ma reggel

Devizanem

Ma reggel

EUR/HUF
CHF/HUF
USD/HUF
PLN/HUF

307,83
282,52
274,35
73,40

EUR/USD
EUR/CHF
USD/JPY
GBP/EUR

1,1219
1,0895
111,59
1,1476

Állampapír-piaci benchmark* hozamok
Lejárat
3 hó
1 év
3 év
5 év
10 év

előző napi 1 napi
(%)
változás
0,36
0,50
0,82
1,84
3,07

0,00
0,03
0,02
0,01
0,03

* Indikatív hozam: az elsődleges piaci forgalmazók vételi/eladási
hozamai alapján számolt középérték, amelyen ügylet nem köthető

Jegybanki irányadó kamatok (%)
jelenlegi MKB prognózis
Jegybank
2017 vége
kamat
MNB
Fed
EKB

0,90
0,75-1
0,00

0,90
1,0-1,25
0,00
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ÁGAZATI HÍRBLOKK
ICT
AZ NMHH MEGTILTOTTA A FLIP ÉRTÉKESÍTÉSÉT - A Magyar Telekom
új márkájának bevezetése után a Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság ideiglenes intézkedéssel megtiltotta a Flip fapados
csomagajánlatának értékesítését. A tiltás oka az esetleges
jogosulatlan versenyelőny megszerzésének megakadályozása
volt. A Telekom az NMHH felszólítására felfüggesztette a Flip
Otthon csomagjának értékesítését, de ezzel egy időben
bevezette a Flip Otthon+ csomagot, melynek szabályosságát az
NMHH szintén vizsgálni fogja. A csomag internetes része
megváltozott: 100 helyett 120 megabites letöltési sebességet
kínálnak az új Flip Otthon+ csomagban, mivel ilyen 120 megabites
nagyker csomagja van a szolgáltatónak a piacon.
hvg.hu/
MEZŐGAZDASÁG
SZOKÁSOS POZITÍVUM A 2016-OS AGRÁR KÜLKERESKEDELMÜNKBEN
- 2016-ban a közel 8 milliárd euró export révén 3 milliárd eurónyi
többlet
keletkezett
az
agrár
külkereskedelemben
Magyarországon. Az export értéke és az egyenleg is hasonlóan
alakult, mint a 2013-2015-ös időszakban. Érdemi, összérték szintű
bővülésnek tehát egyelőre nincs nyoma, de jelentős potenciál
van még az export bővülésre, amennyiben a következő
kormányzati ciklusban a terveknek megfelelően valóban
megduplázzák a jelenleg csupán 200 ezer hektáros öntözött
területet a megfelelő háttér infrastruktúra kiépítésével. Az idei
eredményt árnyalja, hogy a madárinfluenza miatti viziszárnyas
kiesés csökkentette az export lehetőségeket.
agrarszektor.hu
ENERGIA
A MÁJUSI MEGEGYEZÉS ELLENÉRE NŐTT AZ OPEC KITERMELÉSE – A
Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének (OPEC) tagállamai
májusban döntöttek arról, hogy kilenc hónappal, 2018. március
31-ig meghosszabbítják a kitermelés csökkentéséről szóló
megállapodásukat. Ennek ellenére azonban nőtt az OPEC kőolaj
kitermelése májusban. Ez az első olyan hónap 2017-ben, amikor a
szervezet tagállamainak együttes kitermelése növekedést
mutatott. Az élénkülés hátterében az áll, hogy két OPEC
tagország, Líbia és Nigéria mentességet kapott a termelés
visszafogása alól és ezt a lehetőséget kihasználva mindkét ország
jelentősen növelte kibocsátását. A mentesség hátterében az áll,
hogy Nigériában és Líbiában a területeiken zajló konfliktusok
következtében jelentősen csökkent az olajkitermelés az előző
években és a jelenlegi kitermelés növeléssel a korábbi kitermelési
szintet igyekeznek megközelíteni.
www.reuters.com/
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JOGI NYILATKOZAT
1. Jelen kiadványt az MKB Bank Zrt. (tev. eng. sz.: III/41.005-3/2001., a Budapesti Értéktőzsde tagja) készítette.
2. A kiadványban szereplő információk hitelesnek tartott forrásokon alapulnak, de azok valódiságáért, pontosságáért
és teljességéért az MKB Bank Zrt. felelősséget nem vállal. A megjelenő vélemények a kiadványt készítő szakemberek
saját megítélését tükrözik, amelyek újabb információk megjelenése esetén külön értesítés nélkül megváltozhatnak.
3. Az árfolyamok múltbeli alakulásából nem lehetséges azok jövőbeni alakulására vonatkozó egyértelmű és
megbízható következtetéseket levonni. A befektetőknek önállóan (vagy független szakértő igénybe vételével) kell
felmérniük és megérteniük az egyes pénzügyi eszközök és befektetési szolgáltatások lényegét, valamint kockázatait.
Javasoljuk, hogy a befektetők az adott pénzügyi eszközre és a befektetési szolgáltatásra vonatkozó üzletszabályzatot,
tájékoztatót, egyéb szerződéses feltételeket, hirdetményeket, kondíciós listát figyelmesen olvassák el, mert csak ezen
dokumentumok és információk ismeretében dönthető el, hogy a befektetés összhangban áll-e a befektető
kockázattűrő képességével! Javasoljuk továbbá, hogy tájékozódjon a termékkel, befektetéssel kapcsolatos adójogi
és egyéb jogszabályokról!
4. A kiadványban szereplő információk nem minősülnek vételi vagy eladási ajánlatnak, sem befektetési
tanácsadásnak, sem befektetésre, szerződéskötésre vagy kötelezettségvállalásra történő ösztönzésnek. A
kiadványban foglalt adatok tájékoztató jellegűek. Az MKB Bank Zrt. kizárja a felelősségét a kiadványban foglaltak
esetleges befektetési döntésként való felhasználásáért, így nem vállal felelősséget a befektető ezen kiadványban
foglaltak alapján hozott döntései következtében, vagy őt azzal bármilyen egyéb összefüggésben érő esetleges
károkért.
5. Az MKB Bank Zrt. jogosult a kiadványban szereplő eszközök vonatkozásában árjegyzési, egyéb befektetési
szolgáltatási tevékenységet vagy kiegészítő szolgáltatást nyújtani.
6. Jelen kiadvány a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti védelem alatt áll, ezért kizárólag az MKB Bank
Zrt. előzetes írásbeli engedélyével lehet azt többszörözni, terjeszteni, egyéb módon nyilvánosságra hozni, valamint
felhasználni. Az MKB Bank Zrt. valamennyi szerzői jogon alapuló jogát fenntartja.

